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Inledning och bakgrund
Regionfullmäktige antog 2005 ”Vision Västra Götaland – Det goda livet”, en långsiktig
vision och grund för fortsatt utvecklingsarbete i Västra Götaland. Ett centralt inslag i
visionen är en god hälsa. Sjukvården ska vara jämlik, jämställd och likvärdig, och ges
först till de som har störst behov. Denna inriktning syftar till att skapa en god hälsa och
att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård. Arbetet med att förebygga
ohälsa ges hög prioritet.
Tolv år senare, i maj 2017, antog regionfullmäktige en strategi för hälso- och sjukvårdens
omställning i Västra Götalandsregionen, med en god hälsa i befolkningen som övergripande mål. Regionen ska erbjuda en jämlik, sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård
som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt alltid utgår från den enskilda personens behov och erfarenheter. För att nå målet krävs en omställning av vården för att bättre
möta patienternas behov och skapa mesta möjliga värde av de tillgängliga resurserna.
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har antagit detta mål- och inriktningsdokument
för 2021, med utgångspunkt i den långsiktiga visionen samt strategin för omställning,
och med hänsyn till regionfullmäktiges budget för 2021. I Mål och inriktning 2021
formulerar nämnden uppdrag och aktiviteter som ska bidra till att regionfullmäktiges
prioriterade mål och fokusområden uppnås. Resultatet av aktiviteterna ska redovisas
könsuppdelat när det är möjligt.
Nämndens verksamhet och resultat följs upp löpande under året. Aktiviteterna följs upp
med såväl indikatorer, rapporteras i skriftlig form samt i dialog och seminarier med
utförare. Den slutliga uppföljningen av nämndens mål och avtal redovisas årligen och
ligger till grund för kommande års mål- och inriktningsdokument.
Den pågående covid-19-pandemin påverkar möjligheterna att under 2021 genomföra
planerade aktiviteter, och kommer också ha påverkan på de vårdöverenskommelser och
avtal som tecknas med utförarstyrelser.

Vision Västra Götaland – Det goda livet
I Vision Västra Götaland – Det goda livet, som regionfullmäktige i Västra Götalandsregionens budget för 2021 lyfter fram som den alltjämt övergripande riktningen för
regionens verksamhet, finns fyra perspektiv som ska genomsyra alla insatser – den
gemensamma regionen, jämställdhet, integration och internationalisering.
De fokusområden i visionen som berör hälso- och sjukvårdsnämnderna är En god hälsa,
Jämlikhet och jämställdhet i hälso- och sjukvården samt Möta behoven hos barn och unga.
Kraven och förväntningarna på hälso- och sjukvården ökar, och det finns behov att utveckla
nya strategier för att komma till rätta med aktuella problem som tillgänglighetsbrister och
bristande samordning. För att vården ska fungera för hela befolkningen behöver samarbetet
mellan äldreomsorg, primärvård och sjukhusvård utvecklas och fördjupas.
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds ansvar innehåller bland annat beställning till
flera sjukhus såsom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Frölunda Specialistsjukhus och
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Angereds Närsjukhus. De två sistnämnda styrs sedan 2019 av en nyinrättad utförarstyrelse – styrelsen för sjukhusen i väster – tillsammans med Kungälvs sjukhus och
Alingsås lasarett. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har stor betydelse för invånarnas
tillgång till länssjukvård i Göteborgsområdet, men också för hela Västra Götalandsregionens tillgång till riks- och regionsjukvård.
Även om hälsan har förbättrats som helhet finns stora skillnader i hälsa i alla åldrar,
oavsett kön. Barn i ekonomiskt och socialt mer utsatta familjer rapporterar mer ohälsa
såsom huvudvärk, ont i magen och sömnsvårigheter. Det finns ett tydligt samband
mellan inkomstklyftor och skillnader i hälsa. Därför måste arbetet med att minska
skillnader i livsvillkor och hälsa ges hög prioritet. Befolkningen i vissa delar av
nämndområdet har större behov av förebyggande insatser än i övriga delar för att höja
den hälsorelaterade livskvalitén, reducera sjukligheten och den för tidiga dödligheten.

Strategi för omställning av vården
Under de senaste åren har Göteborg haft en stark befolkningsutveckling, och de
närmaste tio åren förväntas stadens befolkning växa med 6 000–7 000 per år, till
620 000 år 2025 och 650 000 år 2030.1 För att möta det ökade behovet av hälso- och
sjukvård, måste vården effektiviseras och digitala vårdtjänster utvecklas.
För att omhänderta behovet av ökade volymer av öppen specialiserad länssjukvård, har
regionfullmäktige beslutat om en inriktning för närsjukvården i Göteborgsområdet. I
inriktningsbeslutet ingår att etablera ett närsjukhus på Hisingen och ett i Högsbo, som
ska ersätta den vård som idag bedrivs vid Capio Lundby Närsjukhus respektive Frölunda
Specialistsjukhus. Beslutet innebär också att Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan renodla
och utveckla sin roll som ett högspecialiserat sjukhus. Det återstår också att hitta lösningar
på hur denna del av vården på ett bättre sätt kan samverka med primärvårdsnivån.
Den hälso- och sjukvård som bedrivs inom nämndens område håller god medicinsk kvalitet,
men brister i tillgänglighet och samordning. Primärvården är inte tillräckligt rustad för att
utgöra basen som står för samordning och kontinuitet i vården. Den nära vården behöver
förstärkas, så att mer vård kan bedrivas utanför våra stora sjukhus, med bättre tillgänglighet
för patienterna och samtidigt mer kostnadseffektivt med bibehållen kvalitet.
Omställningen av vården i Västra Götalandsregionen delas in i fem övergripande områden:
- Barnuppdraget
- Utveckla den nära vården
- Koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet
- Utveckla digitala vårdformer och tjänster
- Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Utmaningar
Regionfullmäktige har i budget för 2021 identifierat nio övergripande utmaningar,
varav två omfattar hälso- och sjukvårdsnämndernas verksamhet:
1

Göteborgs Stads statistikdatabas, http://statistikdatabas.goteborg.se
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- Stärka tillgängligheten och korta väntetiderna inom hälso- och sjukvården
- Skapa en nära hälso- och sjukvård som bättre än idag kan möta en utveckling med
en ökande psykisk ohälsa och de ökande behov som finns i en åldrande befolkning

Prioriterade mål
I Västra Götalandsregionens budget för 2021 har regionfullmäktige fastställt elva
prioriterade mål inklusive fokusområden, varav tre berör hälso- och sjukvårdsnämndernas
verksamhet:
- Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska
effektiviteten förbättras
- Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka
- Primärvården ska bli den naturliga ingången för personer i behov av vård
Utöver dessa har varje nämnd möjlighet att fastställa ett eget mål inklusive
fokusområden. För Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd gäller:
- Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska

Fokusområden
För varje prioriterat mål har regionfullmäktige fastställt fokusområden, som delvis också
är formulerade som mål och som syftar till att nå en högre konkretionsnivå. Fokusområdena ska enligt regionfullmäktige ses som en form av uppdrag till nämnder och
förvaltningar.
Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras
- Detaljstyrning av hälso- och sjukvården ska ersättas av tillitsstyrning
Mer ansvar, makt och befogenheter ska decentraliseras till första linjens chefer
- Öka antalet tillgängliga vårdplatser för att minska problemet med överbeläggningar
- Delar av den planerade vården på akutsjukhusen ska flyttas till närsjukhus eller
andra specialistmottagningar
Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka
- Stärka tillgängligheten och korta väntetiderna för både förstabesök och behandling
- Öka tillgängligheten och korta väntetiderna för barn och ungdomar med psykisk ohälsa
- Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka, liksom verksamheternas
användning av digitala lösningar
Primärvården ska bli den naturliga ingången för personer i behov av vård
- Vårdcentraler som kan erbjuda sina patienter en fast läkarkontakt ska premieras
- Minskat behov av slutenvård på sjukhusen genom tillskapande av fler mobila
och nära vårdformer
- Fortsatt utveckling av första linjens sjukvård för psykisk ohälsa
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Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska
effektiviteten förbättras (fullmäktigemål)
Det övergripande målet för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen,
inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser, är att erbjuda en sammanhållen
och tillgänglig hälso- och sjukvård, som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet,
och som alltid utgår från den enskilda patientens behov och erfarenheter. Detta ska i
ett längre perspektiv förebygga sjukdom och minska behovet av vårdinsatser och
lidande hos patienten, samtidigt som samhällets resurser används på mest effektiva
sätt. Det innebär att lagstiftning samt nationellt och regionalt antagna riktlinjer gäller
för och följs av de verksamheter som hälso- och sjukvårdsnämnden beställer eller
påverkar på annat sätt.
För att lösa problemen med dålig tillgänglighet behöver en rad reformer genomföras
för att lösa de i huvudsak organisatoriska systemfel som dagligen drabbar patienter i
form av långa köer, och personalen i form av en dålig och stressig arbetsmiljö.
Lösningarna finns i stor utsträckning på varje sjukhus, inom varje verksamhet eller på
den enskilda vårdavdelningen. Detaljstyrningen av hälso- och sjukvården måste därför
ersättas av tillitsstyrning där ansvar, makt och befogenheter att nå såväl ekonomiska
som verksamhetsmässiga mål decentraliseras till chefer och deras medarbetare.
Antalet överbeläggningar på Västra Götalandsregionens sjukhus måste minska. Därför
krävs ett fortsatt utvecklingsarbete på sjukhusen med fokus på att skapa fler tillgängliga
vårdplatser, men det krävs också en utvecklad samverkan mellan primärvård, kommuner
och sjukhus. Det finns flera goda exempel på sådant arbete, exempelvis för att möjliggöra
tidigare hemgång för utskrivningsklara patienter. Detta arbete behöver fortsätta och goda
exempel behöver spridas.
För att skapa effektiva produktionsenheter och ge akutsjukhusen möjlighet att fokusera
på de patienter som behöver akutsjukhusets resurser, ska delar av den planerade
vården på akutsjukhusen flyttas ut till närsjukhus eller andra specialistmottagningar.
Primärvården ska vara den naturliga ingången för personer i behov av vård (se särskilt
mål om detta nedan).
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Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras
(fullmäktigemål)
Fokusområde
Detaljstyrning av
hälso- och
sjukvården ska
ersättas av
tillitsstyrning
Mer ansvar, makt
och befogenheter
ska decentraliseras
till första linjens
chefer
Öka antalet
tillgängliga
vårdplatser för att
minska problemet
med
överbeläggningar
Delar av den
planerade vården
på akutsjukhusen
ska flyttas ut till
närsjukhus eller
andra specialistmottagningar

Aktiviteter


Minska andelen vårdskador och vårdrelaterade infektioner
- Andel patienter med vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård
- Andel patienter med sjukhusförvärvade trycksår



Säkerställa att nuvarande vårdvolymer bibehålls i koncentrationen
av den specialiserade vården och vid vårdförflyttningar relaterade
till nytt avtal för Lundby Specialistsjukhus
Prioriterade områden: ögonsjukvård, ortopedi och gynekologi



Följa upp tillgänglig rapportering av nationella jämförelser,
genom redovisning av ’Sjukhusrapporten’ (Sjukvård i Västra
Götalandsregionen, med fokus på sjukhusbaserad vård).



Verksamheternas rapportering/registrering i psykiatrins
kvalitetsregister ska öka



Nämndens satsning på osteoporosvård ska genomföras och följas upp



Åtgärder som rör äldre sköra patienter som vårdas på sjukhus



Kontinuiteten i den nära vården behöver förbättras. Vårdkedjor
bryts för ofta och det är särskilt bekymmersamt för multisjuka



Verksamheterna bör tillse att det görs regelbundna genomgångar av
läkemedelsförskrivningar, framför allt när det gäller multisjuka äldre

Mål och inriktning 2021, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

6

Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka
(fullmäktigemål)
God tillgång till hälso- och sjukvården är en mycket prioriterad fråga. Behovet av
hälso- och sjukvård styrs av invånarnas hälsoläge, men också av vårdens tillgänglighet. Alla invånare ska få den akuta och den planerade vård de behöver i rätt tid, men
många patienter och invånare upplever idag brister i tillgänglighet, bemötande och
service.
Vård som patienten behöver ofta ska finnas nära. I den nära vården ingår vård inom
primärvården, tandvården eller i patientens hem samt öppen specialiserad vård utanför
de stora akutsjukhusen, på specialiserade närsjukvårdscentrum, mindre sjukhus, på
distans eller andra öppna vårdformer. 1177 via telefon eller web ska vara den enkla
vägen in i vården och kunna erbjuda ett utökat utbud av tjänster.
De regionala utvecklingsplanerna för vuxen- respektive barn- och ungdomspsykiatri
som regionfullmäktige fattat beslut om, gäller som styrdokument för specialistpsykiatrin
i Västra Götalandsregionen.
Västra Götalandsregionen ska säkerställa att personer med psykisk ohälsa, psykisk
sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning ska ha tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad, säker vård och omsorg av god kvalitet. För att kunna erbjuda hjälp på ett bättre,
snabbare och enklare sätt ska ungdomar och unga vuxna erbjudas en fast kontaktperson
i ett tidigt skede i kontakten med psykiatrin. Tillgängligheten ska också förbättras
genom att bland annat utveckla möjligheterna för internetbaserad KBT för barn,
ungdom och vuxna. Övergången från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin
måste säkerställa att tidigare kunskaper och vårdinsatser inte går förlorade, så att en
fortsatt god vårdkvalitet kan upprätthållas.
Cancer är den vanligaste dödsorsaken för personer under 75 år, och den näst vanligaste
dödsorsaken i hela befolkningen efter hjärt-kärlsjukdomar. Cancer är vanligast bland
äldre, och cirka två tredjedelar är över 65 år när diagnos ställs. Tack vare intensiv
forskning har cancervården gjort stora framsteg, och personer med allvarliga
sjukdomar överlever idag längre.
En av de viktigaste utmaningarna inom hälso- och sjukvården är att skapa en väl
fungerande och integrerad informationsmiljö. Digitaliseringen berör hela hälso- och sjukvården, och omställningen förutsätter nya arbetssätt. Den moderniserade informationsmiljön utgör en viktig faktor för att åstadkomma en jämlik, kunskapsbaserad och
personcentrerad vård, hälsoförbättringar och ökad effektivitet genom bättre beslutsstöd
för medarbetare samt förutsättningar för kommunikation mellan vården och patienten.
Den ökade digitaliseringen påverkar alla områden i samhället, och invånarnas
förväntningar på hur moderna organisationer möter och interagerar med omvärlden
ökar. Digitaliseringens möjligheter ska användas för att ge invånarna en trygg och säker
vård som skapar värde, ökar delaktigheten samt ger medarbetarna en attraktivare
arbetsplats. Nya digitala vårdformer och tjänster ska utvecklas och implementeras.
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Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka (fullmäktigemål)
Fokusområden
Stärka
tillgängligheten
och korta
väntetiderna för
både förstabesök
och behandling
Öka
tillgängligheten
och korta
väntetiderna för
barn och ungdomar
med psykisk ohälsa
Invånarnas tillgång
till digitala
vårdformer ska
öka, liksom
verksamhetens
användning av
digitala lösningar

Aktiviteter


Följa upp väntetider för första besök och operation/åtgärd enligt
vårdgarantin, samt standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvård
Prioriterade områden: cancersjukvård, ortopedi, ögonsjukvård,
ryggkirurgi



Korta väntetiderna på akutmottagningarna, mätt i ’tid till triage,
’tid till läkare ’ och ’total vistelsetid’



Verksamheten ska utvecklas enligt regional utvecklingsplan
för barn och unga
Prioriterade områden: evidensbaserade insatser för barn och
unga med psykisk ohälsa, införandet av iKBT, insatsutbudet
i form av gruppinsatser



Minska kötider för psykiatrisk vård för barn och unga



Verka för att antalet vårdcentraler med särskilt uppdrag
kring psykisk hälsa för barn och unga utökas



Följa upp implementeringen av patientcentrerade och sammanhållna vårdförlopp i enlighet med överenskommelsen mellan
Sveriges kommuner och regioner och staten
Prioriterade områden: stroke, osteoporos, diabetes, hjärtsvikt,
läkemedelsgenomgångar, äldre med omfattande vårdbehov (demens).



Förbättra rehabiliteringen för canceröverlevare; inventering av
förbättringsområden med stöd av Regionalt cancercentrum



Tydliga och mätbara åtgärder när det gäller sjukhusens olika
kontaktpunkter för patienterna, i synnerhet inom psykiatrin



Öka tillgängligheten till internetbaserat stöd och behandling
Prioriterade områden: iKBT (KBT på internet)



Samtliga vårdgivare ska ha infört lösningen digitala vårdmöten



Användandet av internetbaserade tjänster för patienter med
kroniska sjukdomar ska öka



Utförarna ska ta fram handlingsplaner för hur de ska effektivisera
vården genom digitalisering. Särskilt ska möjligheterna inom 1177
Vårdguiden nyttjas.
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Primärvården ska bli den naturliga ingången för personer
i behov av vård (fullmäktigemål)
För att få en bättre kontinuitet för den vårdsökande bör en fast läkarkontakt etableras.
Detta är viktigt framför allt för de som har komplicerade sjukdomstillstånd, som
långvarigt sjuka barn och barn med funktionshinder, samt för de äldre som besöker
vården ofta.
Hälso- och sjukvården ska utformas så att de organisatoriska och administrativa
gränserna minimeras. För att den nära vården ska fungera för hela befolkningen krävs ett
nära samarbete mellan Göteborgs Stad, primärvård och sjukhusvård. Det innebär också
samverkan och dialog med folkhälsoråd, pensionärsråd och patientföreningar. Särskilt
fokus riktas till äldre personer med omfattande behov av vård och omsorg.
Psykisk ohälsa räknas i dag som ett av de stora folkhälsoproblemen. Det finns ett
samband mellan psykisk ohälsa och socioekonomiska faktorer som arbetslöshet, låg
medelinkomst och utbildningsnivå, vilket gör arbetet för bättre psykisk hälsa till en av
hörnstenarna i en jämlik hälsa i befolkningen.
Psykisk ohälsa omfattar allt från brist på psykiskt välbefinnande till psykisk sjukdom.
Detta innebär att det finns olika behov av stöd, hjälp och behandling beroende på hur
allvarlig ohälsan är. Principen om stegvisa vårdinsatser är viktig, och det är av stor
betydelse att alla vårdnivåer fullföljer det uppdrag och ger den behandling som anges i
nationella och regionala riktlinjer.
Vårdcentraler inom Vårdval vårdcentral ska ha kompetens och kapacitet att ge mer
evidensbaserad psykologisk behandling. Genom att arbeta med första linjens vård för
psykisk ohälsa avlastas den psykiatriska specialistvården, och ger därmed möjlighet till
förbättrad vård för patienter med behov av specialistvård.
Det är också avgörande att bemötandet och mottagandet av patienter med psykisk ohälsa
inom primärvården förbättras.
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Primärvården ska bli den naturliga ingången för personer i behov av vård
(fullmäktigemål)
Fokusområde

Aktiviteter

Vårdcentraler som
kan erbjuda sina
patienter en fast
läkarkontakt ska
premieras



Regelbundet följa upp tillgänglighet till vårdcentraler
Prioriterade områden: Telefonkontakt samma dag och
bedömning inom 3 dagar, hembesök hos nyfödda



Antalet mobila uppsökande team inom sjukvården ska öka

Minskat behov av
slutenvård på
sjukhusen genom
tillskapande av fler
mobila och nära
vårdformer



Öka andelen äldre och brukare enligt LSS som deltar i
munhälsobedömning



Kartlägga behovet av förbättringar inom den somatiska vården för
boende på Boende med särskilt stöd, BMSS



Följa upp tillgänglighet och kontinuitet för patienter med psykisk
ohälsa inom primärvård



Patienter som skrivs ut från vuxenpsykiatrisk slutenvård ska lämna
sjukhuset enligt överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen
och Göteborgs Stad

Fortsatt utveckling
av första linjens
sjukvård för
psykisk ohälsa
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Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska (nämndmål)
Den vård som bedrivs i Västra Götalandsregionen ska vara jämlik för alla invånare
och ta hänsyn till samtliga diskrimineringsgrunder. Vården ska vara likvärdig och
patientanpassad så att diagnostisering och behandlingar utförs på jämlika och
jämställda villkor.
Hälsoläget bland befolkningen i Västra Götaland är i huvudsak bra och den förväntade medellivslängden ökar. Färre röker, färre konsumerar alkohol och fetman har
inte ökat de senaste åren. Samtidigt är ojämlikheten i hälsa, inte minst bland barn och
unga, en av de största utmaningarna. Skillnaderna i hälsa motverkar möjligheten för
alla invånare att leva det goda livet, och utgör dessutom ett hinder för en framgångsrik integrationsprocess.
I nämndens uppdrag ingår att verka för en bättre folkhälsa i samarbete med andra
samhällsaktörer. Uppdraget gäller befolkningen i alla åldersgrupper. Genom tidiga
och förebyggande åtgärder mot ohälsa och sjukdom ökar förutsättningarna för att
alla ska få en god hälsa, och därmed undvika marginalisering och onödig ohälsa i
delar av befolkningen. En viktig del i detta arbete är de tidiga hembesök som
barnavårdscentralerna ska erbjuda alla förstagångsföräldrar.
Ett hälsofrämjande förhållningssätt ska vara en självklar del av all vård och
behandling. Det innebär att bland annat Västra Götalandsregionens handlingsplan
för mänskliga rättigheter ska genomföras. Västra Götalandsregionen ska även driva
på utvecklingen av ett personcentrerat arbetssätt, där högre krav ställs på tillgänglighet, delaktighet och valmöjligheter.
Nedsatt hälsa är tio gånger vanligare bland personer med funktionsnedsättning än
bland den övriga befolkningen. Även individer från socioekonomiskt svaga grupper
samt flyktingar och nyanlända har en sämre hälsa än andra i befolkningen. En stor del
av ohälsan hör samman med kända bestämningsfaktorer såsom brist på inflytande,
ekonomisk otrygghet, diskriminering och brist på tillgänglighet. Därför ska insatserna
för dessa grupper prioriteras.
Hög kompetens bland medarbetarna, nya läkemedel, kirurgiska tekniker och diagnostiska undersökningar har betytt mycket för att förbättra vården för många patienter med
cancer och andra allvarliga sjukdomar, men fortfarande finns skillnader som till
exempel beror på var man bor eller hur gammal man är. Medicinskt omotiverade
skillnader i vården mellan olika individer eller grupper ska inte förekomma.
En patient ska inte behöva känna av organisatoriska gränser där vård fördröjs på grund
av att olika vårdnivåer tvistar om vem som bär ansvaret. För ett mer ordnat omhändertagande för patienter som är i behov av både sjukhusvård och kommunal hälso- och
sjukhusvård, måste fler samordnade individuella planer (SIP) upprättas. Inte minst är
det ett viktigt verktyg när patienter som anses medicinskt färdigbehandlade ska
omhändertas av den kommunala hälso- och sjukvården.
Göteborgs Stad är en viktig aktör i den nära vården, och utvecklingen av den nära
vården måste göras tillsammans. Som ett led i att skapa ett mer ordnat omhändertagande
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för patienter som är i behov av både sjukhusvård, primärvård och kommunal hälso- och
sjukvård, måste fler samordnade individuella planer (SIP) upprättas. Det skapar en ökad
tydlighet rörande ansvarsfördelningen för alla inblandade parter och förhindrar att
enskilda patienter ramlar mellan stolarna. Inte minst är det ett verktyg när patienter som
anses medicinskt färdigbehandlade ska omhändertas av den kommunala hälso- och
sjukvården.

Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska (nämndmål)
Fokusområde
Prioritera
vårdområden där det
finns omotiverade
skillnader kopplade
till hälsa och vård

Prioritera
förebyggande vård för
att förbättra folkhälsan

Aktiviteter


Identifiera vårdområden där det finns omotiverade skillnader
mellan könen



Åtgärder för jämlik hälsa är prioriterat, omotiverade skillnader ska
minska.
Prioriterade områden: förtida dödlighet, barns tandhälsa,
patientupplevd delaktighet, tillgång till hälso- och sjukvård utifrån
funktionsvariation, asylsökandes lägre vårdkonsumtion



Projektet kring utökade hembesök ska genomföras enligt plan



Befintliga familjecentraler ska bevaras



Verka för att det ska finnas en vårdcentral i Hammarkullen



Tillsammans med Göteborgs Stad skapa en gemensam
organisation för samverkan kring barn och unga
Prioriterade områden: fullföljda studier, sexuell hälsa



Ökad användning av samordnad individuell plan, SIP, för
patienter som vid utskrivning från sjukhusvård behöver stöd och
vård från flera olika verksamheter



Hälsofrämjande mötesplatser för äldre ska öka i folkhälsoarbetet
som sker tillsammans med berörda nämnder i Göteborgs Stad



Öka antalet ’tandboxar’ i utsatta områden.
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